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fl Központi Bizottság állásfoglalása 
kedő jelentőségű feladatá-
nak tar t ja , hogy fe l t á r ják a 
szocialista országokkal foly-
tatott gazdasági együttműkö-
dés további lehetőségeit. A 
rövid távú kereskedelmi és 
együttműködési érdekek é r -
vényesítése mellett kezde-
ményezni szükséges a tartós 
kibontakozást segítő kapcso-
latok kifejlesztését, szélesí-
tését és elmélyítését. 

— Szükségesnek tar t ia . 
hogy a termeléspolitikában 
a gazdaságirányító tevékeny-
ség középpontjába a gazda-
ság versenyképességének 
erősítését, a termelési szer-
kezet átalakí tásának gyorsí-
t á s á t az ezeket szolgáló vál-
lalkozások mozgásterének 
bővítését állítsák. Szüksé-
ges a gazdálkodó szerveze-
tek. vállalkozók erőforrások-
hoz való hozzájutásának 
szabadabbá tétele, a gazdál-
kodás bürokrat ikus kötött-
ségeinek oldása. Ez a gaz-
dálkodó szervezetek tel je-
sítményeiben. fejlődési lehe-
tőségeiben különbségeket 
hoz létre, melyek óhatatlan 
feszültségekkel is járnak. 
Szigorú költségvetési és 
pénzügyi szabályozással 
szükséges elérni a fizetőké-
pes kereslet megfelelő a la-
kulását. 

— Ügy ítéli meg. hogv az 
adott gazdasági feltételek 
mellett az előttünk álló egy-
két évben még nem számol-
hatunk a gazdaság érzékel-
hető növekedésével, a bel-
földön felhasználható nem-
zeti jövedelem bővülésével. 
Emiat t a gazdasági stabili-
záció megvalósításával 
együtt járó terheket az ál-
lamnak. a vállalatoknak, a 
lakosságnak egyaránt visel-
niük kell. A terhek megosz-
tásánál tekintettel kell len-
ni a költségvetés egvensúlvi 
helyzetére. a gazdálkodói 
szféra cselekvőképességenek 
és érdekeltségének fenntar -
tására. a lakosság terhelhe-
tőségének rétegenként elté-
rő mértékére. 

A Központi Bizottság az 
inflációellenes gazdaságpoli-
t ikát és kormányzati maga-
tartást a stabilizáció nélkü-
lözhetetlen feltételének ta r t -
ja. Ezt csak a termelés ha-
tékonyságának és nemzetkö-

zi versenyképességének ta r -
tós javításával lehet meg-
alapozni. 

A helyzet értékelése és a 
stabilizáció követelménvei 
a lapján a mai életszínvonal 
nem őrizhető meg. de az reá-
lis cél. hogv már 1989-ben a 
lakossági fogyasztás, az egy 
keresőre iutó reálbér csök-
kenésének mértéke kisebb 
legyen, mint ami az idei év-
ben bekövetkezik. 

A Központi Bizottság fon-
tosnak tar t ia . hogv a fo-
gyasztói áremelkedés 1989-
ben a z ez évinél alacso-
nyabb legven. A fogyasztói 
áremelkedés egy része köz-
ponti elhatározású árintéz-
kedések hatására valósul 
meg. Az alapvető jellegű 
termékek és szolgáltatások 
/körében a többletkiadások 
mintegy háromnegyedét el-
lentételezni Ikell. Kiemelt f i -
gyelmet kell fordítani azok-
ra. akiknek alacsony a nyug-
díjuk. és segíteni kell az első 
lakás megszerzésében a f ia-
talokat. 

A Központi Bizottság a 
teljesítményösztönzés erősí-
tése érdekében támogat ja a 
bérmechanizmus olyan á ta la-
kítását. amelyben megszű-
nik a keresetek elkülönült, 
merev szabályozása. Olvan 
bérmechanizmusra van 
szükség, amely nem növeli 
az inflációs nyomást. és 
amelyben érdemi szerephez 
iut a munkáltatók és mun-
kavállalók közötti felelős ér -
dekegyeztetés. 

A munkaerő hatékony fog-
lalkoztatásának ösztönzésé-
vel egyidejűleg nagv figyel-
met kell fordítani a felsza-
baduló munkaerő új raelhe-
lyezkedéséhez szükséges fel-
tételek megteremtésére, az 
elhelyezkedni nem tudók 
esetében megfelelő átképzé-
si rendszer, a rászorulóknak 

munkanélkülisegélv-rend-
szer bevezetésére és működ-
tetésére. 

A Központi Bizottság 
szükségesnek tart ia. hogv a 
kormány hosszabb távú 
program alapián kezdie meg 
a lakásgazdálkodási rend-
szer ellentmondásainak fel-
oldását. 

Elengedhetetlen a pénz-
ügyi egyensúly. különösen 

az ál lamháztartás helyzeté-
nek javítása, ehhez kiadá-
sainak csökkentése és bevé-
teleinek növelése egyaránt 
szükséges. 

Szükségesnek ta r t ja az elő-
készítés alat t álló ár - , bér-, 
pénzügyi és elosztáspolitikai 
reform munkálatainak gyor-
sítását és összehangolását. 

OA Központi Bizottság 
tudatában van annak, 

hogy az ú j gazdaságpolitikai 
felfogásra épített eszköz-
rendszer működése kiélezett 
egyensúlyi problémák Iközött 
komoly gazdasági és társa-
dalmi kockázatokat is ta r -
talmaz. Bízik abban, hogv a 
liberalizáltabb gazdálkodási 
feltételek és a társadalmi 
élet gyors ütemű áta lakulá-
sa közepette a gazdálkodó 
szervezetek, a társadalmi és 
érdekképviseleti szervek az 
ország súlyos helyzetének 
megfelelő felelősséggel és 
politikai érettséggel élnek a 
megnyíló lehetőségekkel. 
Csak így van esély a r ra . 
hogy a kibontakozásra mó-
dot adó feltételrendszer be-
vezetése ne okozzon rövid 
távon olyan feszültségeket, 
melyek kikényszerítenók az 
egyensúly védelmében a 
mozgástér beszűkülését, a 
Központi Bizottság által tá -
mogatott gazdaságpolitikai 
koncepció feladását. 

OA jövő évi gazdaság-
politika eredményes 

végrehajtása a korábbiaknál 
lényegesen összetettebb fel-
adat. felelős politizálást kí-
ván a pár t vezető testületei-
től. az egész párttagságtól, 
az ország helyzetének iaví-
tásáért felelősséget érző. 
együttműködni kész ,, társa-
dalmi szervezetektől, csopor-
toktól. egyénektől. Feltétele-
zi a konstruktív közremű-
ködést törekvéseink valóra 
váltásában, a kialakuló fe-
szültségek mérséklésében. A 
Központi Bizottság helyesli, 
hogy a iövő évi terv és a kö-
vetkező évekre is szóló gaz-
daságpolitikai irányvonal 
kialakításához a Miniszter-
tanács kéri az Országgyűlés 
támogatását, együttműködé-
sét. (MTI) 

Renato Barisani 
i 

Igazi képzőművészeti ku-
riózumot kínál még néhány 
napig az újszegedi Novem-
ber 7. Művelődési Ház: a 
mai olasz képzőművészet 
egyik legjelentősebb alkotó-
jának, a nápolyi művészeti 
akadémia professzorának 
kollázsai láthatók. A kiál-
lítást kísérő stenciles ismer-
tetőből ismerkedhetünk meg 
Renato Barisani életút jával . 
Nápolyi születésű az éppen 
most 60 éves művész, ott. is 
él. Monzában folytatott ta -
nulmányokat Marini, Paga-
no, Pica, Semeghini i rányí-
tásával. 1941-ben diplomá-
zott a nápolyi képzőművé-
szeti akadémián, melynek 
később professzora lett. 

Mint oly sok nagyformá-
tumú alkotó századunkban, 
ő is a természetelvű figura-
tivitástól jutott el az abszt-
r ak t kifejezésig. Az igazán 
nagyokhoz hasonlóan a kép-
zőművészeti kifejezés szá-
mos vá l fa já t művelte, m ű -
veli: elsősorban festő, de 
szobrászattal, kerámiával, 
fotóeljárásokkal, ékszerter-
vezéssel, grafikával, plexi-
plasztikával egyaránt fog-
lalkozott. Egyéni kiállításai 
a legrangosabb európai ga 

lér iákban voltak láthatók. 
Művészi rangjá t számunkra 
talán az jelzi egyértelműen, 
hogy 1972-ben hazája szí-
neit képviselte a velencei 
biennálén. 

Miként kerül tek művei 
Szegedre? Olaszhonba sza-
kadt hazánkfia, városunk 
szülötte, Szegedy Dobó Il-
lés baráti invitálására, ö a 
mobil-ar t művelőjeként 
szerzett nevet, rangot Olasz-
országban, az ő közvetítésé-
vel látogatott Szegedre Ba-
risani professzor, s hozta 
magával két mappában kol-
lázsait és két krómiacél 
plasztikáját, illetve faplasz-
t ikáját . Remek, medi terrán 
szellemiséget árasztó kama-
ra tá r la t kerekedet t az 
anyagból, a megnyitó han-
gulati gazdagításához a Kiss 
Ernő által vezetett Újszege, 
di Kamarazenekar muzsiká-
ja is hozzájárult . A kollá-
zsok jellemzésekor csak ér-
zelmi megközelítésre ha -
gyatkozhatok. A festéknyo-
mokkal tarkítot t papírszele-
tek elrendezése a szines 
kartonok felületén csak 
azok számára válik vizuá-
lis üzenetté, akik á tad ják 
magukat a színek, formák, 

felületek hangulatot s t imu-
láló hatásának. Jókedvű, te-
remtő játék szülöttei, mely-
ben az a nagyszerű, hogy 
egyszeri és megismételhetet-
len. Bepillantást enged a 
képi teremtés folyamatába 
abba, ahogyan az alkotó-te. 
remtő tudat a kaotikusban 
a rendet, a rendszert kere-
si. 

Barisani jó két évtizedes 
geometrikus-absztrakt kor-
szak után, annak nyelveze-
téből k iábrándulva tért 
vissza az organikus szerve-
ződésű képi kifejezéshez. 
Kollázsai — alkotójuk meg-
határozása szerint — a ter. 
mészét színeváltozásainak 
absztrakt megközelítései. 
Érzelmi vélemények térről, 
fényről, a külvilágról meg-
fogalmazható benyomások-
ról. 

Korántsem merem állíta-
ni, hogy könnyű ráhango 
lódni e r r e a szokatlan képi 
világra. Am, ha elfogadjuk 
azt az igazságot, hogy az 
igaz művészet sohasem után-
zás, hanem példa, akkor 
van esély a r ra , hogy ráhan-
golódhatunk egy jeles kor-
társ művész vizuális gondo. 
latmenetére. 

Tóth Attila 

B városi fanács 
vb-líléséröl jelentjük 

Három végrehaj tó bizottsági tag közelmúltbeli lemon- jelentőségűnek minősített há-
dása és a tanácselnök betegsége miat t megfogyatkozva zakat is. valamint az olyan 
bár, de vitára, döntésre készen és képesen ült össze teg- épületeket, melyek helyén 
nap a városi tanács-vb kilenc tagja, hogy lakástámogatá- a rendezési terv szerint a 
sok és -kölcsönök odaítéléséről hozzon határozatot. Majd jelenlegi lakásszámnak leg-
előterjesztésekről döntött, és a Szegedi Közlekedési Vál- alább kétszerese építhető 
lalat m u n k á j á t elemezték a testület tagjai. Megvitatták a z meg. 
állami tu la jdonú házingatlanok eladásáról szóló tanács- A felsoroltakon kívül még 
rendelet módosításának tervezetét, mely a tanácsülés elé a Lenin körút páratlan ol-
kerül, végül néhány időszerű kérdésben kapott a testület dala és a Tisza által hatá 

tájékoztatást . 

Előterjesztések 

Együttesen 5 millió 400 
ezer forint értékű, vissza 
nem térítendő támogatás és 
kamatmentes kölcsön for-

20 millió forint! — miköz-
ben a minimális színvonal-
növeléshez is legkevesebb 
tíz kocsi kellene, de mi-
előbb. A villamosok legfiu-
talabbika is nyolcéves, zö-

májában nyúj tandó segítség me 15-20 éves, a legöregebb-
felosztásáról határozott teg- Jei pedig negyedszázada fut-
nap a végrehaj tó bizottság, n a k . . . ) Megtorpant a troli-
Csaknem száz szegedi csalá- fejlesztés is: ú j vonalak ki-
dot érint a döntés. Még eb- építéséhez és járműbeszer-
ben az évben további más- zéshez sem a vállalatnak, 
félszáz kérelem vár elbí- sem a tanácsnak nincs fede-
rálásra, az ezután felosztha- zete. 
tó összeg 13 millió 224 ezer A g o n d o k tovább sorol- rendkívüli 
forint. Ez derült ki a vb-hi- h a t d k _ a z alkatrészellátás- amelynek 

rolt terület, a Mérey, a Mik-
száth Kálmán, az Attila ut-
ca, a Kálvin és a Bartók tér 
ingatlanai is tilalom alá ke-
rülnek. Eltérés a két válto-
zat közt a sugárutak mellet-
ti ingatlanok sorsában van. 
Az egyik szerint a hét su-
gárútnak a belvárosi, illetve 
a Nagykörútig ter jedő szaka-
szaira is vonatkozna a i na -
lom, a másik változat sze-
rint ezek a házak eladha-
tók. Majd a tanácsülésen el-
dől . . . Nem a soros, hanem 
a várhatóan november má-
sodik felében összehívandó 

tanácsülésen, 
napirendjén az 

mó része, több mint tízmil-
lió forint már csak kamat-
mentes kölcsön lehet. 

A vb jóváhagyta azt a 
szerződést, mely szerint a ta-
nács a Rókusi körút 64 

vatal eddigi elszámolásából, ban, a járművezető-képzés- ügyrendi bizottság által vég-
s_ az: a keretösszeg túlnyo- f , e n ( a T-betűsök „élesben", zett vizsgálatok összegezése 

i _x. x-i-w . . . .i a forgalomban tanulnak, is szerepel majd . 
akár nyolc általánossal, hu- A tegnapi vb-ülésen 
szadik évüket éppen betölt- Csonka István elnökhelyet-
v e . . . ) , a bérezésben (Bu- tes arról tájékoztatta a tes-
dapesten a BKV-nál 25 ezer tületet, hogy Papp Gyula 
a forgalmi juttatás, Szege- telektulajdona ügyében a 

(Kukovecz Nana utca 5.) den — nyolcezer mínusz jö- megyei tanácselnök-helyet-
szám alatti területet átadja vedelemadó —, csoda-e hát. tes kezdeményezte vizsgálat 
a Délépnek. A vállalat ott h °Sy a hiányzó 40-50 já r - már lezárult. (Ennek meg-
neeyven társasházi lakást művezető többsége a BKV- állapításai egybeesnek az 
épít — fogadószint plusz h ° z ment!). Mégis — úgy is ügyészségi vizsgálatban fel-
tizemeletes épületben, s te- fogalmazhatnánk: mindezek tártakkal, ezért ehelyütt nem 
lekárként és közmű-h'ozzájá- ellenére — szakmailag szín- ismételjük meg azokat, ol-
rulás címén lakásonként 80 vonalasnak minősítette a tes- vasóink erről külön cik-
ezer forintot térít a tanács- tület az SZKV dolgozói kö- künkben bővebb tájékozta-
nak. Egy kérdésre válaszol- zősségének munkáját, elis- tást kapnak.) 
v a —, hogy tudniillik, mi- mérését fejezve ki erőfe- A megyei vizsgálati anyag-
be kerül ez valójában a szítéseikért Hiszen az éven- r a papp Gyula tanácselnök 
tanácsnak —, a tervosztály kénti 82 millió utas elszál- levélben válaszolt, a tényfel-
vezetője elmondta: egy la- lltásával az SZKV 56 szá- tárást korrektnek és helyt-
kás átlagos, úgynevezett kap- zalékot vállal Szeged tömeg- állónak nevezte, hangsúlyoz-
csolódó költsége Szegeden közlekedéséből, s mint a va: az etikai kérdésekben 
400-420 ezer forint, mely- lakóterületi központokban véleményét majd az ügyren-
ből az OTP is nyolcvanez- rendezett fórumokon is el- di bizottság vizsgálatában 
ret térít meg a tanácsnak. hangzott: közmegelégedésre, fej t i ki. A levélben — me-

Van Kiskundorozsmán, a A m i P e d ' g a vállalaton be- ] y e t ugyancsak ismertettek a 
Búza utcától délre egy ú j hangulatot, egyes veze- vb-ülésen — szó van arról, 
utca, melynek eddig nem t 6 i megnyilvánulások hatá- hogy a házhely rendezésről 
volt neve. A névadásra ja- s a t >'leti — mert ezek is nem volt ismerete, ,s az ügy-
vaslatot tevó bizottság tag- szóba kerültek a tegnapi vb- intézés nem teljesen szabá-
jai legalkalmasabbnak az ülésen —, tisztázásukra úgy- i y 0 s lépéseiért felelősséget 
Árpa utca elnevezést ta- nevezett tájékozódó beszél- nem érez. 

getésre hívják össze a z é r i n - ugyancsak tájékoztatták a lálták — a végrehaj tó bi-
zottság egyetértett ezzel. 

A Szeged környéki zárt-
kertek helyzetének vizsgála-
tát szeptember 30-ig kellett 
volna befejeznie az építési 
és közlekedési osztálynak, 
mely tegnap halasztást kért 
és kapott a vb-től. Az in-

tetteket a közeljövőben. 

doklás: a zártkertekről só: egy szeptemberben el 
amúgy is szó lesz a város fogadott tanácsrendelet terv 

vb-t Papdi József megyei 
tanácselnök levele tar ta lmá-
ról, mely szerint a megyei 
tanácselnök a folyamatban 
levő vizsgálatok lezárásáig 
Papp Gyula és Csonka Ist-

Emlékezhet rá a figyelmes ván céljutalmának kifizeté-
és főként az érdekelt olva- sét — noha a megjelölt fel-

adatok teljesültek — felfüg-

Változatok 
és egybeesések 

általános rendezési 
nek jövőre esedékes 
vizsgálatakor. 

tervé-
felül-

geszti. 
Végül még egy mozzanat-

ról kell tudósí tanunk: a vb-
ülés állandó meghívottja, a 

Fejlesztési gondok 
a tömeg-
közlekedésben 

Két, eredményességét 

be vett kiegészítéséről, an -
nak indokairól többször ír-
tunk már lapunkban. Az ál-
lami lakások eladásának városi népi ellenőrzési bi-
egy részszabályáról van szó: zottság elnöke, Kalmár Jó-
hogy tudniillik mégis csak zsef felhívta a testület f i -
lesz tilalmi lista, az állami gyeimét egy, a nebhez é r -
lakásállomány egy részét kezeit panaszra. Eszerint a 
nem ad ja el mégsem a ta- panaszos nem szerepelt az 
nács. Nos, elkészült a módo- októberben jóváhagyott la-

té- sítás tervezete, két variáció- káselosztási névjegyzéken, 
kintve ellentétes tervidő- ban. A két változatban kö- noha, az előzetes (és már-
szak vállalati munkájáró l zös (és lényeges), hogy a 12 cius óta közszemlén levő!) 
adott számot az SZKV teg- lakásosnál nem nagyobb úgynevezett sorolási név 
nap megvitatott beszámoló- épületekben csak akkor ad- jegyzéken az ötödik volt. A 
ja. A VI. ötéves terv dina- hatók el lakások, ha azt a lakáshivatal ve- tője e/A az-
mikus fejlesztései után a bérlők 51 százaléka kéri. zal indokolt ' hogy az 
jelenlegi ciklus már csak Nem adhatók el azok a ház- igényjogosult*,>gról nw„ nem 
a szinten tartás erőfeszítései- ingatlanok, amelyekben — győződtek mei. helyszínelés 
vei jellemezhető. Az elkö- különböző közösségi szek- sel. Ez — a neb-elnök meg-
vetkező évek p e d i g . . . nos, torhoz tartozó épületeket el- fogalmazása szerint — la-
meglehetősen kilátástalanok, látó — kazánház, nagyközös- káshivatali késlekedés, s 
különösen ami a napi üze- ségi antenna, lift-diszpécser kényelmetlen helyzetbe hoz-
meltetést és a járműállo- alállomás van. Eladási t i- za a végrehaj tó bizottságot, 
mány megújítását illeti. lalom alá veszik az építési A testület az eset kivizsgá-

Az 1986 óta tapasztalt, tilalommal terhelt ingatlano- lását kérte a végrehaj tó bi-
évenkénti 1-2 százalékos kat, s a műemléki védettsé- zottság titkárától, 
utasszámcsökkenés felgyor- get élvező, vagy városképi P. K. 
sulhat, ha 1989-ben eme-
lik a tarifákat . A várható 
következmény: a menetdíj-
bevételek csökkenése „húzza 
magával" az árkiegészítés 
csökkentését, s ez hátrá-
nyosan befolyásolja a vál-
lalat eredményét, sajáterő' 
fejlesztési lehetőségeit pedig 
a menetdíjkiesés többszörö-
sével mérsékli. 

Ilyen gazdasági körülmé-
nyek közepette helyi erőből 
lehetetlen végrehajtani a 
villamospark rekonstrukció-
ját. (Az SZKV évente leg-
fejlebb kettőt vehetne — á/ 

Az üzletek nyitva tartásáról 
November 5-én, szomba-

ton valamennyi élelmiszer-
bolt, csarnok és piac délután 
2 óráig tar t nyitva. 

Hatodikán, vasárnap a 
vendéglátóegységek, a do-
hány-, édesség- és virágbol-
tok, a vasárnap egyébként 
nyitva tar tó élelmiszerüzle 

tek vasárnapi nyitva tartási 
rendet alkalmaznak. Minden 
más üzlet zárva ta r t ; tejet, 
kenyeret, péksüteményt a 
kijelölt vendéglátóhelyek 
árusítanak. 

November 7-én, hétfőn 
ugyanez vonatkozik az üz-
letek ünnepi nyitva tartási 
rendjére 
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